
Zápis
z 29. zasedání Radv Mč Brno-Bohunice konaného dne 13.íí.20í9

Přítomni: lng. Crha, pan Hrdlička, Mgr. Stará, Mgr. Nádvorníková, MUDr. Pejčoch, Mgr. Múdra,
pan Juras, lng. Kamarád

Zasedání řídil starosta MC Brno-Bohunice lng. Antonĺn Crha

Fo rma zá p is u h l asován í - pro/protilzdržel se/p řĺtom n o.

I. Program jednání:

Rada MC Brno-Bohunice schválila předloŽený program jednání, do kterého zaŕadila nový bod
č,.25) Schválenĺ nabídky uchazeče, výše nabídkové ceny a návrhu smlouvy o dílo č. 08-
133i'ĺ9lTS na akci ,,oprava účelové komunikace ke SSo (Eko dvůr) v MC Brno-Bohunice".
Schválený program jednáníje přílohou č. 1 zápisu.
Hlasovánĺ _7ĺ010ĺ7'

II. SchváIenĺ zápisu Rady Mč ze dne 30.í0.20í9:

Rada MC Brno-Bohunice schválila zápis z 28. zasedání Rady MČ, které se konalo dne
30.10.2019.
Hlasování _7ĺol0ĺ7

lll. Projednávané body dne 13.í 1.2019:

1) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci ,,Zajišťování
sociálních pohřbů pro MČ Brno-Bohunice" od společnosti Pohřební a hřbitovní sluŽby města
Brna, a.S., Koliště |gogt7,602 oo Brno, lC: 60713330, lDS: mnpnľvz, s cenou za ,,sociální"
pohřeb-kremac1 bez obřadu s jedním dnem uloŽení lidských pozůstatků ve výši 6.515 Kč bez
DPH, rámcovou dohodu č. 08-13o/1g/Mc s vybraným uchazečem, která je přílohou ć,.2 zápisu
a ukládá starostovi MC rámcovou dohodu podepsat.
Hlasování _7ĺoĺ0l7. Návrh usnesení byl schválen.

2) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje jednoho zájemce, v souladu s ustanovením výjimky z ćl' lY.
odst. 1 písm. c) Pravidel pro zadáűáňí a výběr dbdavatelů veřejných zakázekfinancovaných MC
Brno-Bohunice, z důvodu předchozí konzultace technického řešení dané stavby, ze které
vyplynulo nové technické řešenĺ opravy opěrných stěn, kdy oprava stávající opěrné stěny musí
být provedena bez zásahu do hřišt', které jsou stěnami podepřeny, včetně záruky kvalitního
technického proveditelného řešení opravy, nabídku uchazeče veřejné zakázky na zpracování
P1ojektové dokumentace a zajištění inŽenýrské činnosti na akci ,,opr?.V9 opěrných stěn v areálu
zŠ veole.;sí v MC Brno-Bohunice" od společnosti zPl, spol. s.r'o', U Cerveného mlýna 61312,
612 oo Brno, lČ 46963774, cenu Ve výši 120.000 Kč bez DPH, smlouvu o dílo č. 08-116/19/TS
s vybraným uchazečem, která je přílohou č. 3 zápisu a uk!ádá starostovi MC smlouvu o dílo
podepsat.
Hlasovánĺ _7ĺ0ĺ017. Návrh usnesení byl schválen.

3) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchaz-eče veřejné zakázky na akci ,,Dodávka
a montáŽ Plynového varného kotle 270 l v objektu ZŠ Arménská 21 v MČ Brno-Bohunice" od
firmy GoZ dnsĺno s.r.o., olomoucká 888/164, 627 oo Brno-Černovice, lC 28302672, náklady
ve výši 384.000 Kč bez DPH, kupní smlouvu č. 08-131/19/TS s firmou GoZ GASTRO s.r.o.,
olomoucká 888/164, 627 00 Brno, lc28302672, která je přílohou ć,. 4 zápisu a ukládá
starostovi MČ kupní smlouvu podepsat.
Hlasování _ 7 ĺoĺ0l7 . Návrh usnesení byl schválen'

4) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje smlouvu Ö,. 08-123ĺ19/TS (č. dodavatele Yĺ25ĺ20'ĺ9) na
dodávku elektřĺny pro vánočnĺ osvětlení 2o19-2o2o v MČ Brno-Bohunice, která je přílohou č. 5
zápisu a ukládá starostovi MC smlouvu podepsat.
Hlasování _710ĺ0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.
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5) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje dodatek č. 1 ke smlouvě o dí|o č.08-101/1g/Ts na akci
,,Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v objektu MŠ Uzbecká 30 v MC Brno-
Bohunice" od lng. Aleše Drlého, Lošt'ákova 879, 506 0'1 Jičín, lc 66585708, kteý je přílohou
č.6 zápisu, a to na změnu doby plnění a ukládá starostovi MC dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podepsat.
Hlasovánĺ _7ĺoloĺ7. Návrh usnesenĺ byl schválen.

6)

7)

Rada MC Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MČ vzÍtna vědomí zprávu o hospodaření
MČ Brno-Bohunice za období 01. _ 10.2019 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č. 7
zápisu.
Hlasování -7l0l0ĺ7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice doporučuje Zastupitelstvu MC souhlasit s předloŽeným návrhem
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcĺch dle předloŽeného
návrhu, kteý je přílohou č. 8 zápisu, ponechat beze změny sazby poplatků ze psů uvedených
v příloze č. 1, seznam veřejných prostranství uvedených v příloze č. 3 a sazby poplatku ze
vstupného uvedených v přĺloze č. 5, schválit v příloze ć. 2 sazbu poplatku z pobytu ve výši
21Kć, na osobu a den, v příloze č,. 4 zvýšit sazbu za umístění reklamy typu A ve výši
20l2.o00 R, za umístění lunaparků ve výši 20 Kč,lm2lden, za umístění pevných a mobilních
stánků ve výši 20 Kč,ĺm2ĺden u sazby A, B, c, D, F, u sazby typu E ve výši 50 Kč/m2lden,
u restauračních zahrádek ve výši 5 Kč/m2lden, u výkopových prací ve výši 4, 6, 8 a 10
Kč/m2lden v případě trvání do 1, 3, 6 a 7 měsĺce a uloŽit vedoucí odboru majetkového
a kontroly zaslat toto stanovisko na odbor rozpočtu a fĺnancování Magistrátu města Brna.
Hlasování _7l0l0l7. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje rozpočtové opatření č. 13/RMČ v rozpočtu MC Brno-
Bohunice pro rok2019 dle předloŽeného návrhu, který je přílohou č.9zápisu a ukládá vedoucí
odboru finančního jeho provedení.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

9) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje nájemní smlouvu Ö,. 08-121l19/Mo na pronájem části
pozemku p. č,' 2723 o výměře 7,5 m2 se Společenstvĺm vlastníků okrouhlá 6, se sídlem
okrouhlá 28516, Bohunice, 625 00 Brno, zastoupené paní Evou Frišovou, předsedkyní
společenství vlastníků, lc o'ĺ3954'ĺ6, která je přílohou č. 10 zápisu, nájemní smlouvu č. 08-
122ĺ19Mo na pronájem části pozemku p. ć' 2723 o výměře 7,5 m2 se Společenstvím vlastníků
okrouhlá 8, se sídlem okrouhlá 286ĺ8, Bohunice, 625 00 Brno, zastoupené panem lng. Alešem
Nábělkem, předsedou společenství, lC 07986688, která je přílohou ö,' 11 zápisu, a to jako
pozemek pod stavbou stanovĺště pro kontejnery, určený pro umíst'ování komunálního odpadu
z domácností a ukládá starostovi MČ nájemní smlouvy podepsat.
Hlasování _6ĺ010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

10) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje dohodu č. 08-124t19ĺMo o ukončení nájemní smlouvy
č. 08-135/16/Mo na pronájem ku ć.445 v k. ú. Bohunice zastavěného stavbou řadové
garáže při ul. NeuŽilova, s panem , která je přílohou
ć'. 12 zápisu, záměr pronajmout pozemek p. Ö,. 445 o výměře 19 v k' ú. Bohunice pod
stavbou řadové garáže při ul. NeuŽilova za nájemné 70 Kćĺmzĺrok, ktený je přílohou č. 13 zápisu,
uktádá starostovi nĺČ oonoou a záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového akontroĺy
záměr zveřejnit.
Hlasování _ 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

1'1) Rada MČ Brno-Bohunice schvatuje pachtovnĺ smlouvu č. 08-125l19ĺMo na pacht pozemků -
část p. č. 1193ĺ36, část p. č. 1193/38, část p. č' 1193141, p. č. 1193ĺ42, p.č. 1193ĺ44,
p.č 1193146, p.č. 1193147, část p. č,. 1193ĺ49, část p č 1193/50, p.č. 1193/53, p č. 1193/60,
p. č. 1193162 a p. č. 1193/66, vše vk. Ú. Bohunice ovýměře 8"190 m2'přĺ ulicích Lány-
Ukrajinská se Zemědělským a obchodním druŽstvem sady Starý Lískovec se sídlem Brno-Staý
Lískovec, Martina Ševčĺka 639/46, PSČ 625 oo, zastoupené panem lng. Vítem Blahou,
předsedou představenstva a panem Karlem Blahou, místopředsedou představenstva,

8)



lc 47916851, která je přílohou ć,' 14 zápisu, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 08-045/1 1/Bo na
pronájem pozemků p. č '1 193/6, p č. 1 193/35, část p. č. 1 193/36, část p. č. 1 193/38,
p.č. 1193l4o, část p. č. 1193ĺ41, část p.č.'t139ĺ49, část p.č'1193/50, p. č. 1193ĺ51,
p. č. 1193ĺ52, p č. 1193ĺ54, p. č. 1193/55, p.č. 1193/56, p. ě. 1193ĺ57, p. č. 1193/58
a p.č. 1193ĺ64, vše vk. r]. Bohunice ovýměře 11'233 m2 při ulicích Lány-Ukrajinská, se
Zemědělským a obchodním druŽstvem sady Starý Lískovec se sídlem Brno-Starý Lískovec,
Martina Sevčíka 639/46, Psc 625 00, zastoupené panem lng. Vítem -Blahou, předsedou
představenstva a panem Karlem Blahou, místopředsedou představenstva, lC 47916851, který je
přĺlohou č. 15 zápisu a uktádá starostovi MČ pachtovní smlouvu a dodatek č. 1 knájemní
smlouvě podepsat'
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen'

12) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje pachtovn í smlouvu č. 08-126/1g/Mo na části
ku č,. 10o4l2 o výměře 284 m2 v lokalitě u Leskavy, s panem

která je přĺlohou č. 16 zápisu a ukládá starostovi M pachtovní smlouvu
podepsat.
Hlasování _ 61010ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

'ĺ3) Rada MC Brno_Bohunice schvaluje nájemnĺ smlouvu č,. 08-128l19/Mo na pronájem části
ci U inská ako rkovací stání označe
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né č. 15
která je

nájemní smlouvu podepsat
Hlasování - 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

14) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje záměr pronajmout pozemek p. ć,' 1274ĺ2vk. ú. Bohunice
ovýměře 313 m2 při ulicĺ Jihlavská, kteý je přílohou č. 18 zápisu, ukládá starostovi MČ záměr
podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit.
Hlasování _ 610ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

15) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č' 08-138i094iBo na
roná mku č,. 1484 v k. Ú. Bohunce v lokalitě Kejbaly k datu 31 .10.2019, s panem

o výměře 438 v k. ú. Bohunice jako zah
schvaluje záměr propachtovat pozemek p. č. 1484
rada v lokalitě Kejbaly, který je přílohou č. 19 zápisu,

ukládá starostovi
zveřejnit.

MC záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr

Hlasování -610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen

16) Rada MČ Brno-Bohunice bere na vědomí ukončení nájemnĺ smlouvy č' 08-034/14lBo na
pronájem pozemku p. č. 138111 a n í sml č. 08-040/14ĺ80 na pozemku

schvalujep. č. 138112, oba v k. ú. Bohunce s paní

17)

záměr propachtovat pozemky p. č. 138111o výměře 603 m2 a p. č' 1381ĺ2 o výměře 16 m2, oba
v k. ú' Bohunice jako zahrada v lokalitě Kejbaly, kteý je přílohou Ö,.20 zápisu, ukládá starostovi
MČ záměr podepsat a vedoucí odboru majetkového a kontroly záměr zveřejnit'
Hlasování _ 6ĺ0ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

Rada MČ Brno-Bohunice souhlasí se stanoviskem Povodňové komise MC Brno-Bohunice ve
znění - Povodňová komise MČ Brno-Bohunice potvrzuje soulad Povodňového planu ro akci
,,Elektrlzace trati vč. PoU Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa" vypracovaného
I z května 2o1g, s Povodňovým plánem pro MČ Brno-Bohunice
lng. Florianové sdělit stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 6ĺ01016. Návrh usnesení byl schválen.

pozemku p. č. 'ĺ 19719 v k' ú. Bohunice při uli
pro parkování motorových vozidel, s panem
přílohou ć. 17 zápisu a ukládá starostovi MČ

a ukládá

18) Rada MC Brno-Bohunice souhIasí stím, aby příspěvkové organizace (ZŠ a NĺŠ; zřizované
statutárním městem Brno, MČ Brno-Bohunice, uzavřely v projektu statutárního města Brna,
Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, ć,. cz.o2.3.61/0.0.i0.0 'l19_07510013630 ,,Podpora
předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", spolufinancovaného z oP VW, smlouvu
o pańnerství, a to Základní škola Brno, Arménská 21, Základní škola a mateřská škola Brno,
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Vedlejší 10, Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, Mateřská škola Pohádka Brno, Běloruská 4,
Mateřská škola se speciální třídou pro děti svadami řeči, Brno, Švermova 11,bez finančního
příspěvku, ĺVlateřská škola Brno, Uzbecká 30, s finančním příspěvkem, schvaluje písemný
souhlas MC Brno-Bohunice s uzavřením smlouvy o partnerství, příspěvkových organizacŕ
mateřských a základních škol v MČ Brno-Bohunice ve výše uvedeném projektu, který je
přílohou ć,. 21 zápisu, uktádá starostovi MČ souhlas podepsat a vedoucímu odboru sociálního
zaslat na odbor školství, mládeŽe a tělovýchovy MMB.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen.

19) Rada MČ Brno-Bohunĺce souhtasí, v souladu se zněním $ 3 odst.2 vyhlášky č. 1412005 sb.,
o předškolním vzdělávání, v tjčinném znění, s přerušením provozu MŠ Brno, Amerlingova 4, MŠ
Pohádka, Brno, Běloruská 4, MŠ se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Brno, Švermova 11,

MŠ Brno, Uzbecká 30 vtermínu od 02.01. do 03.01 .2o2o a MŠ Brno, Vedlejší 10 vtermínu od
02.01. do 08.01 '2020 a ukládá vedoucímu Sociálního odboru sdělit toto stanovisko ředitelům
jednotlivých MŠ.
Hlasování _ 6ĺ0ĺ016. Návrh usnesení byl schválen'

20) Rada Mt Brno-Bohunice stanovuje výši úroků z prodlení, která nebude po dluŽnících
uplatňována, takto:
- zaplacení úroku z prodlení nebude poŽadováno po dluŽníkovi, který je v prodlení s úhradou

dluhu vzniklého při výkonu samostatné působnosti, pokud jeho výše za dobu prodlení
nepřesáhne částku 200 Kč v případě jednorázové platební povinnosti nebo opakující se
platební povinnosti se splatnostíjednou za kalendářní rok,

- V případě opakujících se platebních povinností dluŽníka (minimálně dvou) v průběhu
kalendářního roku nebude zaplacení úroku z prodlení po dluŽníkovi poŽadováno' pokud
souhrnná výše úroků z prodlení nepřesáhne částku 200 Kč z těch prodlení, které nastaly
v průběhu kalendářního roku,

- pokud je dluŽník v prodlení s uhrazením dluŽné částky a tato pohledávka bude předána
k vymáhání právnímu oddělení UMc Brno-Bohunice, bude s touto dluŽnou částkou
vymáhán úrokz prodlení v plné výši 

'a ukládá vedoucím jednotlivých odborů UMC Brno-Bohunice postupovat v dané věci v souladu
s tímto usnesenĺm.
Hlasování -6ĺ01016' Návrh usnesení byl schválen'

21) Rada MČ Brno-Bohunice schvaluje ukončení smlouvy s odebráním plynoměru se společností
PraŽská plynárenská, a.s., Národní 37,11o 00, Praha 1, lc 60193492, která je přílohou č.22
zápisu a ukládá starostovi MC podepsat ukončenísmlouvy s odebráním plynoměru.
Hlasování - 610ĺ0ĺ6. Návrh usnesení byl schválen.

22) Rada MČ Brno-Bohunice nesouhlasí s umĺstěním reklamního poutače společnosti Fair Credit
S.r.o., se sídlem Kubánské nám. 1391ĺ1'ĺ, Praha 10, PSc 1oo oo, na obecním majetku,
z důvodu nabízeným produktům společnosti a ukládá vedoucí odboru majetkového a kontroly
sdělit toto stanovisko Žadateli.
Hlasování _ 5ĺ0ĺ0ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

23) Rada MC Brno-Bohunice souhlasí s výstavbou parkovacích stání v počtu 11 ks na pozemcích
p. č. 2773 a p. ć,.2804, oba vk. ú. Bohunice při ulici Švermova, ztitulu vlastníka sousedního
pozemku p' ć,. 2774t2 v k' ú. Bohunice, pro něhoŽ zajišt'uje správu tohoto pozemku-Mc Brno-
Bohunice, dle projektové dokumentace společností ZPl spol. s r.o., se sídlem U Cerveného
mlýna 61312,6012 00 Brno, lC 46963774, zpracovanou pro DUR+DSP, z9l2o19, se zahájením
společného územního a stavebního řĺzení pro realizaci stavebního záměru ,,Zřízenl parkovacích
stání na ulici Švermova V MC Brno-Bohunice" dle předloŽené dokumentace společnosti ZPl
spol. sr.o. Se sídlem UČerveného mlýna 613t2,6012 oo Brno lC 46963774, zpracovanou pro
DUR+DSP, z9ĺ2019, za předpokladu splnění poŽadavků stanovených odborem technických
sluŽeb ÚĺvlČ grno-Bohunice a uktádá vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto
stanovisko Žadateli'
Hlasování _ 5ĺoĺoĺ5. Návrh usnesení byl schváĺen.
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24) Yzhledem k povaze projednávaného materiálu ohlásili pan MUDr. Radek Pejčoch a paní
Mgr. Anna Nádvorníková střet zájmü v dané věci.
Rada Mc Brno-Bohunice schva!uje vyplacení mimořádných jednorázových odměn
pracovníkům úřadu za zajištění činnosti tajemníků výborů zWc, komisí RMČ a zvláštních
orgánů MČ v roce 2019 dle předloŽeného návrhu, který je přĺlohou č,. 23 zápisu, doporučuje
Zastupitelstvu MC schválit, na základě ustanovení$ 84 odst.2 písm. v) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích v platném zněni, vyplaceníjednorázových peněŽitých darů členům výborů ZMC, komisí
RMČ a zvláštních orgánů MČ, kteří nejsou členy zastupitelstva, za práci v těchto orgánech
V roce 2019 dle předloŽeného návrhu, kteý je přílohou č,.24 zápisu a ukládá tajemníkovi úřadu
zajistit proplacení schválených odměn pracovníkům úřadu.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

25) Rada MC Brno-Bohunice schvaluje nabídku uchazeče veřejné zakázky na akci ,,oprava
účelové komunikace ke SSo (Eko dvůr) v MČ Brno-Bohunice" od firmy ZEMAKO, s.r.o.,
Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany, lČ255o4o1'l, náklady vevýši 738.660,61 Kč bez
DPH, smlouvu odílo č. 08-133/19/T5 svybraným uchazečem, která je přílohou č. 25 zápisu
a ukládá starostovi MČ smlouvu o dílo podepsat.
Hlasování _ 5ĺ010ĺ5. Návrh usnesení byl schválen.

Zapsal: lng. otakar Kamarád

starosta MC
lng. Antonín Crha

místostarosta MČ
Milan Hrdlĺčka


